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განათლება 

 

სამართლის დოქტორი 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

სადოქტორო ნაშრომი: ინდივიდის სამართლებრივი სტატუსი თანამედროვე საერთაშორისო 

სამართალში (2004-2008 წწ.) 

 

სახელმწიფო მართვი მაგისტრი 

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (2004-2005 წწ.) 

სამაგისტრო ნაშრომი: The Relevance of Jury Institution in Georgia 

 

ბაკალავრის ხარისხი 

ეკონომიკის ფაკულტეტი, ფინანსების მიმართულება 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (2001-2005 წწ.) 

 

საერთაშორისო  სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (1999-2004 წწ.) 

სადიპლომო ნაშრომი: განსაკუთრებული დაცვის ქვეშ მყოფი პირები საერთაშორისო ჰუმანიტარულ 

სამართალში 

 

პედაგოგიური გამოცდილება 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების 

ფაკულტეტის პროფესორი (10/2018 - დღემდე) 

 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორი (2009-2018) 

 

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი 

(2012-2018) 

ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკლტეტის მოწვეული 

პროფესორი (2014-2017) 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტის ასოცირებული 

პროფესორი (2012 – 2017) 

 

სამუშაო გამოცდილება 

 

საქარველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების 

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი (12/2018 - დღემდე) 

mailto:marijiqia@gmail.com


კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლის კვლევითი ლაბორატორიის 

ხელმძღვანელი (09/2016 - დღემდე) 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების 

ფაკულტეტის საჯარო სამართლის დეპარტამენტის უფორსი (09/2017 – 12/2018) 

 

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, გაცვლითი პროგრამების კოორდინატორი (2014-2015) 

 

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის დეკანი (2012-2013) 

 

კონფერენციები 

 

13-14/03/2019 

საერთაშორისო კონფერენცია სამართალსა და პოლიტიკაში. ქ. ბრიუსელი (ბელგია) 

მოხსენება: Equality in Elections vs. Gender Quotas 

 

23-24/01/2019 

საერთაშორისო კონფერენცია: ევროპული ინტეგრაცია და ადამიანის უფლებები. ქ. თბილისი 

(საქართველო) 

მოხსენება: The implementation of ECHR in Georgia 

 

14/12/2018 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი ადამიანის უფლებათა საყოველთაო 

დეკლარაციის 70 წლის იუბილეს. ადამიანის უფლებები: მიღწევები და გამოწვევები. ქ. თბილისი 

(საქართველო) 

მოხსენება: The Influence of Universal Declaration of Human Rights on further development of International 

Human Rights Law 

 

06/12/2018 

სამეცნიერო კონფერენცია: რელიგია და ადამიანის უფლებები. ქ. თბილისი (საქართველო) 

მოხსენება: „გამოხატვის თავისუფლება, რწმენა და შარლი ებდოს საქმე“ 

 

14/11/2018 

სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი პირველი მსოფლიო ომის დასრულების 100 წლის იუბილეს. ქ. 

თბილისი (საქართველო) 

მოხსენება თემაზე: „ლაიპციგის ტრიბუნალი“ 

 

27-28/12/2018 

საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: გლობალიზაცია და იდენტობა. ქ. რომი (იტალია) 

მოხსენება თემაზე: State Sovereignty in the era of GLobalization  

 

2-8/09/2018 

საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: ადამიანის უფლებათა მრავალფეროვნება. ქ. დუბროვნიკი 

(ხორვატია) 

მოხსენება თემაზე: The Effectiveness of Regional Mechanisms of Human Rights Protection 



22-29/04/2014 

კონფერენცია თემაზე: ომი და მშვიდობა XXI საუკუნეში. ქ. დუბროვნიკი (ხორვატია) 

მოხსენება: The evaluation of armed conflict in Georgia in 1990s 

 

სემინარები  და ტრენინგები 

 

5-17/08/2018 

ნიურბერგის აკადემიის მიერ ჩატარებული ტრენინგი ახალგაზრდა პროფესიონალებისთვის თემაზე: 

„საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი და საერთაშორისო სისხლის სამართალი“. ქ. ნიურბერგი, 

გერმანია 

 

4-7/12/2017 

სამოქალაქო განათლების სკოლისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მიერ ორგანიზებული 

საერთაშორისო ფორუმი თემაზე: ევროპის გამოწვევები. ქ. ბერლინი, გერმანია 

 

4-9/12/2016 

სამოქალაქო განათლების სკოლისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მეირ ორგანიზებული 

საერთაშორისო ფორუმი თემაზე: დემოკრატია და პოპულიზმი. ქ. ბერლინი, გერმანია 

 

16/20/10/2016 

მოსკოვის პოლიტიკური სკოლისა და რობერტ ბოშის ფონდის მეირ ორგანიზებული საერთაშორისო 

ფორუმი თემაზე: უნივერსალიზმი. ქ. ბერლინი, გერმანია 

 

16-22/07/2015 

დიპლომატიის ევროპული აკადემიის მიერ ორგანიზებული ტრეინინგი თემაზე: ევროპული 

ინტეგრაცია და მისი პერსპექტივები, ქ. ვარშავა, პოლონეთი 

 

11-20/01/2015 

ზაარლანდის უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული ტრეინინგი თემაზე: ადამიანის უფლებათა 

დაცვის ევროპული სისტემა, ქ. ზაარბრუკენი, გერმანია 

 

13-19/07/2014 

ჯონ ჰოპკინსისა და ბოლონიის უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული ტრენინგი თემაზე: 

„ევროკავშირის სამართლებრივი რეფორმები“. ქ. იგალო (მონტენეგრო) 

 

15-21/05/2014 

ჟან მონეს კვლევითი ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული ნატოს უსაფრთხოებისა და მშვიდობის 

პროგრამა თემაზე: „ნატოს უსაფრთხოების პოლიტიკა პარტნიორ სახელმწიფოებში“. ქ. კიევი (უკრაინა) 

 

15-16/06/2009 

ფლორენციის ევროპის უნივერსიტეტი, ევროპის სამართლის აკადემიის მიერ ჩატარებული სემინარი 

თემაზე: ადამიანის უფლებები. ქ. ფლორენცია (იტალია) 

 

30/06-20/07/2008 



რომის ტორ ვერგატას  უნივერსიტეტის მიერ ჩატარებული ჟან მონეს საერთაშორისო სემინარი თემაზე: 

ევროკავშირის შიდა ინტეგრაცია და ევროკავშირის როლი მსოფლიოში. ქ. რომი (იტალია) 

 

16/08-02/09/2007 

ტრირის უნივერსიტეტისa და DAAD მიერ ჩატარებული საზაფხულო სკოლა თემაზე: ევროპის 

საკონსტიტუციო პროცესები. ქ. ოცენჰაუზენი, გერმანია 

 

გრანტები და სტიპენდიები 

 

სამეცნიერო გრანტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

პროექტი „საერთაშორისო საჯარო სამართალი“. პროექტის ხელმძღვანელი (2018-2019) 

 

სამეცნიერო გრანტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

საქართველოს და ევროკავშირის  კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია ასოცირების ხელშეკრულების 

ფარგლებში. პროექტის ხელმძღვანელი (2018) 

Inter University Centre Dubrovnik/HESP-OSI Scholarship (2018) 

ნიურბერგის აკადემიის სტიპენდია ახალგაზრდა პროფესიონალებისთვის (2018) 

გრანტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მთარგმნელობითი პროექტი, პროექტის 

ხელმძღვანელი (2017-2018) 

კემბრიჯის უნივერსიტეტის გამომცემლობის მიერ გამოცემული წიგნის „საერთაშორისო სამართალი 

და საერთაშორისო ურთიერთობები“ (ბ. საიმონსისა და შტაინბერგის რედაქტორობით)  

 

კონრად ადენაუერის სტიპენდია (2017) 

კონრად ადენაუერის ფონდის სტიპენდია (2016) 

რობერტ ბოშის ფონდის სტიპენდია (2016) 

სამეცნიერო კვლევითი სტიპენდია, სალერნოს უნივერსიტეტი, University of Salerno) Erasmus Hermes 

Program (2016) 

სამეცნიერო კვლევითი სტიპენდია, ბასკეთის უნივერსიტეტი (University of Basque Country) Erasmus 

Backis Program (2014-2015) 

რობერტ აბერნეტის ფონდის სტიპენდია/ Center for Constitutional Studies and Democratic Development 

(CCSDD), University of Bologna and John Hopkins University (2014) 

Inter University Centre Dubrovnik/HESP-OSI Scholarship (2014) 

ვიშეგრადის ფონდი, გრანტი N 61350004, ევროკავშირის საგადასახადო სამართალი (2013-2016) 

სამეცნიერო კვლევითი სტიპენდია, ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტი/Max-Plank Scholarship (2013) 

სამეცნიერო კვლევითი სტიპენდია, რეგენსბურგის უნივერსიტეტი, გერმანია/DAAD (2012) 

სამეცნიერო კვლევითი სტიპენდია, რეგენსბურგის უნივერსიტეტი, გერმანია/DAAD (2011) 

ჟან მონეს სტიპენდია, რომის ტორ ვერგატას უნივერსიტეტი (2008) 



ტრირის უნივერსიტეტი/DAAD (2007) 

პოტსდამის უნივერსიტეტი/DAAD (2006) 

 

პროფესიული საზოგადოების წევრობა 

 

 

ენობრივი კომპეტენცია 

 

• ინგლისური - სრულყოფილად (C1); 

• რუსული - სრულყოფილად (C1); 

• იტალიური - კარგად (B1); 

• გერმანული - კარგად (B1); 

• პორტუგალიური - კარგად (B1) 
 

სხვა უნარ-ჩვევები 

 

• MS Office, SPSS, atlas.ti, Photoshop, Corel 
 


